Aanmelden
Aanmelden
U kunt zich direct bij ons
aanmelden via de website:
www.brijder.nl/brijderweb
U kunt op de website uw
behandelaar kiezen. Voor al onze
behandelingen is een verwijsbrief
nodig van uw huisarts of een
andere verwijzer.
Bij twijfel nodigen we u van harte
uit om vrijblijvend een gesprek te
hebben met een behandelaar of
ervaringscoach naar keuze. Wij
staan u graag te woord, via de
telefoon, mail of maken een
afspraak bij u in de buurt.
Hiervoor worden geen kosten
berekend.

Kosten en vergoedingen
Behandeling in de Geestelijke
Gezondheidszorg valt binnen de
basisverzekering die iedereen
verplicht is af te sluiten.
Het eigen risico bij uw
zorgverzekering dient u zelf te
voldoen.

Contact

Telefoon:
085 8887333

Brijder Web
Amstelland

E-mail:
BrijderWebAmstelland@brijder.nl

Van verslaving naar herstel

Internet:
www.brijder.nl/brijderweb
Mocht u ons telefonisch niet kunnen
bereiken dan kunt u een voicemail
bericht achterlaten of ons mailen.
Wij proberen dan contact op te
nemen op een moment dat u
uitkomt.

Voor persoonlijk contact kunt
u mij bereiken op:

UW LOGO

Wat doen wij
Voelt u zich belemmerd door het
gebruik van alcohol, cannabis of drugs?
Of door een andere verslaving zoals
gamen, (internet) gokken en/of seks?
Wilt u hierbij geholpen worden en zelf
bepalen hoe uw behandeling eruit
komt te zien? Brijder Web Amstelland
maakt dit mogelijk.
Bij Brijder Web Amstelland:
 ligt de focus niet op uw klachten,
maar ook op uw krachten;
 heeft u altijd de mogelijkheid voor
een vrijblijvend gesprek;
 kunt u nauw samenwerken met
iemand die ervaring heeft als cliënt
of als naaste van een cliënt in de
verslavingszorg (ervaringscoach);
 heeft u grote invloed op de aard en
samenstelling van de hulpbronnen.
Wij gaan samen met u op zoek naar
wat er nodig is om de belemmeringen
door verslaving op te heffen. Verslaving
kan gepaard gaan met andere
problemen, zoals angst, depressie,
ADHD en trauma gerelateerde
klachten. Deze problemen pakken we
gezamenlijk aan als u hiervoor kiest.
Als u dit wenst denken we graag met u
mee over huisvesting, maaltijden,
medische zorg, dagbesteding, inkomen
en dagelijkse verzorging.

Hoe doen wij dat

De start

Bepalen wat nodig is
Wilt u een (gedeeltelijke) internet
behandeling waarbij u online de
opdrachten maakt, gesprekken op een
locatie naar keuze, of 1 van onze locaties,
(beeld)bellen of een opname in een
gespecialiseerde kliniek? U bepaalt wat
nodig is. Als u wilt kunt u familie,
vrienden, maar ook de gemeente of een
andere zorginstelling betrekken bij uw
behandeling.

Een vrijblijvend gesprek
Of u nu wel of niet bij ons in
behandeling bent, u kunt altijd
vrijblijvend een gesprek hebben met
één van onze behandelaren of een
ervaringscoach. Een ervaringscoach
weet net als u hoe het is om te leven
met een verslaving. Ook kunt u of uw
naasten in contact komen met een
familie ervaringscoach die weet wat het
is om samen te leven met iemand die
verslaafd is. Ervaringen delen kan heel
prettig zijn en bijdragen aan uw herstel.

Behandelaar en ervaringscoach kiezen
Uit onderzoek blijkt dat wanneer er een
klik is met uw behandelaar of
ervaringscoach u sneller herstelt.
Daarom kunt u bij ons kiezen met wie u
wilt samenwerken. Geen klik of iemand
anders nodig? Geen probleem, u kunt
altijd wisselen.
Uw behandelplan
Als u weet hoe u uw doelen wilt bereiken,
leggen we deze vast in een behandelplan.
U houdt zelf de regie over het plan.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de
uitvoering. Uw plan kunnen we altijd
tussentijds aanpassen. Wij doen alleen
wat werkt.
Werkt iets niet dan stoppen we ermee.
Uw ervaringskennis is belangrijk.

Wij zijn te vinden in Aalsmeer
(Kudelstaart), Amstelveen,
Duivendrecht, Ouderkerk a/d Amstel
en Uithoorn (De Kwakel).

