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Over Mediant 
Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente  

die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en 

psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en 

jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast 

ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH-GGZ Twente en 

met het Mobiel Consultatie en Behandel Team. Op diverse locaties in Enschede en 

omgeving is er een koffie inloop. Dit is een participatie voorziening voor mensen 

die op zoek zijn naar meer sociale contacten.

Wat doet Mediant voor je? 
Mediant helpt kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met psychische of 

psychiatrische problemen en stoornissen.

Dat kunnen licht tot matige, niet complexe klachten zijn maar ook complexe, 

ernstige klachten. Waar mogelijk bieden we kortdurende, eenvoudige hulp en 

waar nodig meer intensieve en/of langerdurende hulp, ofwel van Basis GGZ tot 

specialistische GGZ.

Bij veel huisartsen werken praktijkondersteuners van Mediant via de stichting  

POH-GGZ Twente. Daarnaast werken we samen met verschillende zorginstellingen.  

Op deze manier zorgen we voor verwijzing naar de juiste professional  

binnen Mediant. 

We leveren zorg vanuit verschillende plekken zoals bijvoorbeeld 

gezondheidscentra en wijkcentra.

Aanmelding 
Last van depressies, angstig of vermoeid? Andere psychische klachten? Wacht dan 

niet langer en neem hierover contact op met de huisarts. De huisarts of praktijk-

ondersteuner stelt de eerste diagnose en meldt je aan bij Mediant. 

Wat Mediant doet



Bij behandelmethodes kun je denken aan:

•	 psychotherapie

•	 medicatie

•	 psycho-educatie

non-verbale therapie zoals:

•	 creatieve	therapie

•		activiteiten

•		muziektherapie

•		 	psychomotore	therapie	(gericht	op	lichaamstaal,	houding,	beweging	en	ademhaling	

die samenhangen met psychische klachten).

Afhankelijk van de situatie en klachten ontvang je individuele of groepstherapie.  

Bij het geven van behandeling zet de hulpverlener, waar mogelijk, ook de kennis van 

een ervaringsdeskundige in.

Behandelmogelijkheden
Mediant biedt veel verschillende manieren van behandeling. In overleg kiest de behandelaar  
voor een methode die het best bij je past. 

Het aanbod
Ambulante hulpverlening

Afhankelijk van de hulpvraag, bieden we ambulante 

hulpverlening. Vaak kan Mediant deze hulpverlening 

bieden op locatie bij jou in de buurt. Afhankelijk 

van de situatie bestaat ambulante hulpverlening 

uit enkele gesprekken, enkele dagdelen of enkele 

dagen aaneengesloten.

Opname
Soms is volledige opname bij Mediant de beste 

oplossing. Dit betekent dat je dag en nacht bij 

Mediant blijft voor zo lang dit nodig is.  

De behandelend hulp verlener bepaalt in overleg 

hoe de opname verloopt. De opname is van tijdelijke 

aard en wordt afgebouwd naar deeltijdbehandeling 

of ambulante hulpverlening. Daar waar mogelijk en 

wenselijk betrekken we de familie of mensen uit de 

naaste omgeving.

www.mediant.nl/clienten

Volledige opname gebeurt bij voorkeur op basis  

van vrijwilligheid. Maar soms is gedwongen  

opname noodzakelijk. Bijvoorbeeld als er gevaar 

dreigt voor jezelf of de omgeving. Hiervoor is altijd 

instemming nodig van de burgemeester of rechter.  

Meer informatie hierover vind je op 

www.mediant.nl/rechten

Crisissituaties
Bij ernstige psychiatrische problematiek, of als er 

gevaar dreigt voor jezelf of de omgeving, kan sprake 

zijn van een crisissituatie. Mediant beschikt over één 

punt voor alle crisismeldingen. De contact  gegevens 

zijn bekend bij huisartsen en hulpverleners.

Het crisisnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per 

week bereikbaar via huisarts of hulpverlener.

De behandeling 
die het best past 



BalanZ Twente, Centrum voor Eetstoornissen  
Het centrum is er voor mensen met Anorexia 

Nervosa, Boulimia Nervosa of andere eet- of 

voedingsstoornissen zoals een eetbuistoornis.

www.balanztwente.nl 

ABC Twente, Jongeren met een Psychose
ABC	Twente	helpt	jongeren	met	een	(eerste)	psychose	

om snel de draad in het eigen leven weer op te pakken. 

Het specialistisch centrum is er voor jongeren tot  

28 jaar met een psychotische stoornis. 

www.abctwente.nl

Bemoeizorg 
Wanneer iemand niet om hulp vraagt maar  

dit duidelijk wel nodig heeft, is er bemoeizorg  

van Mediant en Tactus.

www.mediant.nl/bemoeizorg

Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente 
PACT, Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente 

is de plek voor onderzoek, advies en diagnose bij 

psychische en psychiatrische klachten.

www.pacttwente.nl

Psychiatrische Consultatie in de praktijk 
Het Mobiel Consultatie en Behandel Team van Mediant 

ondersteunt huisartsen en praktijkondersteuners GGZ 

met Psychiatrische consultatie en behandeling.

Centrum voor Crisisinterventie, Helmer-Es
Binnen Helmer-Es is alle zorg met betrekking tot Acute 

psychiatrie en herstelgerichte crisiszorg gebundeld.

www.mediant.nl/crisisinterventie

PaZZage, Maatschappelijke ondersteuning 
PaZZage, Maatschappelijke ondersteuning is een 

onderdeel van circuit PaZZage, Herstelondersteunende 

Zorg. PaZZage biedt verschillende activiteiten aan 

die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, 

werkstructuur, sociale contacten, participatie en 

zelfredzaamheid. 

www.pazzage.nl

Bureau Herstel
Herstellen van een psychiatrische stoornis is een weg 

met veel hobbels, ups en downs. Bureau Herstel biedt 

handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, 

om	te	ondersteunen	in	het	(her)vinden	van	de	eigen	

kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven 

terug te krijgen of te houden.

www.herstelintwente.nl

Centrum voor Bipolaire Stoornissen
Het Centrum voor Bipolaire Stoornissen is er voor 

behandeling, diagnose, begeleiding en advies bij 

Bipolaire Stoornissen / klachten op het gebied van 

stemmingswisselingen / manisch-depresieve stoornis.

www.mediant.nl/bipolair

Centrum voor Psychotrauma 
Het Centrum biedt ondersteuning, diagnostiek, 

behandeling, preventie en consultatie bij psychische 

klachten naar aanleiding van een traumatische ervaring.

www.mediant.nl/psychotrauma

Onze Expertise 
Mediant heeft expertise op vele gebieden. Specifieke expertise hebben we bijvoorbeeld op het gebied van  
eetstoornissen, psychotrauma, psychose, bipolaire stoornissen en ervaringswerk. 

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 
Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen  

Twente	biedt	volwassenen	(18-60	jaar)	met	 

Autisme,	AD(H)D	of	een	verstandelijke	beperking,	

aanvullend	diagnostisch	onderzoek,	(mede)

behandeling, consultatie en advies. 

www.mediant.nl/cos

de Boerhaven, expertisecentrum voor 
persoonlijkheidsstoornissen

de Boerhaven is er voor mensen waarbij 

persoonlijkheidskenmerken in een dusdanige extreme 

vorm tot uiting komen dat men niet meer goed kan 

functioneren.

www.mediant.nl/boerhaven

FACT: meervoudige en complexe problemen 
FACT staat voor Flexible Assertive Community 

Treatment, ofwel Hulp bij meervoudige en complexe 

problemen. Belangrijk uitgangspunt bij FACT is dat de 

hulp vanuit een team wordt aangeboden. 

www.mediant.nl/fact

Jongeren, kinderen, gezinnen/ Mediant Jeugd GGZ 
Mediant Jeugd is er voor kinderen, jongeren met 

psychische klachten of psychiatrische stoornissen en 

hun ouders. Het team is er voor onderzoek, preventie 

en behandeling.

www.mediantjeugd.nl

Centrum voor Ouderenpsychiatrie
Door allerlei omstandigheden, die deels bij het ouder 

worden horen, kunnen psychische problemen boven 

het	hoofd	groeien.	Voor	mensen	van	60	jaar	en	ouder	

biedt Mediant, naast individuele behandeling, ook 

groepsbehandeling.

Kijk	op	www.mediant.nl/60plus

Centrum voor Neuropsychiatrie 
Het Centrum voor Neuropsychiatrie behandelt en 

begeleidt mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 

in	de	leeftijd	van	18-60	jaar,	waarbij	tevens	sprake	is	

van psychische, psychiatrische problematiek en/of 

gedragsproblematiek.

www.mediant.nl/neuropsychiatrie

Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen 
Het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen 

helpt wanneer angsten en stemmingswisselingen 

belemmeren in het dagelijks leven. Meer weten over  

de symptomen en wanneer hulp nodig is?

www.mediant.nl/sena

www.mediant.nl

facebook.com/mediantggz

twitter.com/mediantggz

instagram.com/mediantggz


