
Aanvullende Informatie over de voorgenomen verhuizing van de Crisisdienst en SPOR GGz Breburg naar 
terrein Jan Wierhof 

Inleiding 

In het onderstaande vindt u via de links meer aanvullende informatie over de manier waarop de 
spoedeisende zorg bij GGz Breburg is georganiseerd en wat crisiszorg inhoudt. Op 19 januari wordt er een, 
waarschijnlijk digitale, bijeenkomst georganiseerd. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen 
naar: ee.romijn@ggzbreburg.nl  

Algemene informatie Crisisdienst 

De crisisdienst van GGz Breburg staat samen met verwijzers garant voor spoedeisende psychiatrische hulp in 
de regio. Verwijzers (zoals de huisarts of de hulpdiensten van 112) schatten in of er psychiatrische 
problemen meespelen in een crisissituatie. Als het nodig is, schakelen zij onze crisisdienst in. We komen dan 
meteen in actie. 

Kerntaak: stabiliseren 

Onze crisisdiensten werken vanuit Tilburg en Breda. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken intensief 
samen met 112, de huisartsenpost, politie, de PAAZ-afdeling in het ziekenhuis en verslavingsinstelling 
Novadic Kentron. We zijn altijd beschikbaar voor consultatief overleg en komen direct in actie als het nodig 
is. Alles is erop gericht een persoon of situatie zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat behandeling mogelijk 
wordt. In de regio Hart van Brabant vinden jaarlijks ongeveer 1000 beoordelingen plaats, waarvan ongeveer 
300 op kantoor bij GGz Breburg.  

Spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) 

Verwarde mensen vangen we op in onze spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte (SPOR) aan de 
Muiderslotstraat in Breda. Daar onderzoeken we wat er aan de hand is, welke hulp er op korte en langere 
termijn nodig is en hoe die het beste georganiseerd kan worden. 

De onderzoeksruimte is bedoeld voor mensen uit de regio’s Breda en Hart van Brabant. Hij is onderdeel van 
een pilot voor de aanpak van verwarde personen. GGz Breburg, politie en ambulance, SMO Breda e.o., de 
crisisdienst van het Maatschappelijk Werk, het Amphia Ziekenhuis, Novadic-Kentron, CZ, de gemeente 
Tilburg en de gemeente Breda werken hierin samen. De 06-nummers van onze crisisdienst zijn bekend bij 
onze verwijzers. Omdat de aanrijtijden vanuit Tilburg lang zijn willen we ook in Tilburg komen tot de 
oprichting van een SPOR. De SPOR zal in Tilburg op dezelfde wijze worden georganiseerd als in Breda. 

Verdere inhoudelijke informatie: 

- Zie artikel in wijkblad Armhoefse Akkers, december 2020 

https://www.ggzbreburg.nl/diensten/crisisinterventie/ 

 

https://www.ggzbreburg.nl/diensten/intensive-home-treatment-iht/ 

 



 

 

 


