
 

 
- PERSBERICHT – Warnsveld, 21 juni 2018 
 
TOPGGz keurmerk voor Scelta GGNet Apeldoorn. 
Landelijke erkenning voor Expertisecentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen 
 
Op donderdag 21 juni 2018 heeft Scelta Apeldoorn, onderdeel van GGNet het keurmerk TOPGGz 
behaald. 
 
‘De kracht van Scelta ligt in de multidisciplinaire intensieve behandeling van mensen met een 
ernstige persoonlijkheidsstoornis. Met veel enthousiasme en passie wordt vorm gegeven aan de 
behandeling, onderzoek en innovatie. De doelgroep zijn mensen die al meerdere behandelingen 
gehad hebben zonder het gewenste resultaat. Ik ben ontzettend blij en trots op het team. Het behalen 
van het keurmerk is een erkenning voor het harde werk dat zij verzet hebben en is een stimulans om 
patiënten nog beter te gaan helpen in hun weg naar herstel’ aldus Yolanda Huijsmans, manager van 
Scelta. 
 
Rapport visitatiecommissie 
De visitatiecommissie TOPGGz gaf aan dat tijdens de visitatie merkbaar was dat het proces richting 
TOPGGz erkenning gezamenlijk gedragen werd door de inhoudelijke professionals en het 
management. Onderzoek en innovatie hebben naast de behandeling een goede plaats verworven. 
Ook patiënten participeren bij  Scelta in het vormgeven van hun eigen behandeling. 
 
Boegbeelden 
Op woensdag 27 juni neemt Wies van den Bosch, klinisch psycholoog en senior onderzoeker en één 
van de boegbeelden van Scelta het keurmerk in ontvangst.  Daar zal zij in een pitch de kracht van 
Scelta beschrijven.  
Suzanne Haeyen, beeldend therapeut en eveneens boegbeeld bij Scelta won in april op het NVvP-
congres voor psychiaters, de posterprijs. Ze deed meer dan 5 jaar onderzoek naar  het effect van 
beeldende therapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. 
 
Over GGNet Scelta 
GGNet Scelta biedt hoogspecialistische zorg aan mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis 
vanaf 18 jaar. Het aanbod betreft diagnostiek, consultatie, second opinion en behandeling. De 
behandeling kan plaats vinden op een van de twee klinische afdelingen of binnen een 3 daags deeltijd 
programma. Uitgebreide diagnostiek in een eendaags programma. Onderzoek wordt onder andere 
gedaan naar de uitkomsten van behandeling en de werkzame elementen daarin, het gebruik van 
techniek bij het reguleren van emoties en het gebruik van levensverhalen in de behandeling.  
 
 
 
 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de behandelingen van Scelta of een interview-aanvraag met een  
behandelaar belt u met Tineke Hoogeveen, Communicatie adviseur, telefoon 088 – 933 4972. 
 
GGNet is de organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Noord en Oost 
Gelderland. Met ruim 2.000 medewerkers werken wij aan meer herstel voor 18.000 patiënten.  
Wij zijn ervan overtuigd dat we meer herstel voor meer patiënten kunnen realiseren.  
 
 


