Zeker van
de beste zorg

Brijder voorkomt en behandelt problemen
met alcohol, drugs, medicijnen, gokken,
gamen en bijkomende problematiek.
Wie wij zijn

Voor wie zijn wij er?

Brijder is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van verslaving,
met alle problemen die daarbij komen.
Brijder heeft meer dan 40 vestigingen
in Zuid- en Noord-Holland. Wij werken
vanuit de gedachte dat je alleen kan
herstellen als je dit samen doet met de
mensen die belangrijk voor je zijn. In
samenspraak met de patiënt betrekken
we daarom zoveel als mogelijk familie
of vrienden bij de behandeling. Ook
zetten we ervaringsdeskundigen in.
Als problemen samengaan met psychische klachten, zoals depressie, ADHD
en angststoornissen, pakken wij deze
ook aan. Daarnaast helpen wij op het
gebied van wonen, werken, leren, financiën en relaties.

Brijder biedt hulp aan jongeren en volwassenen, maar ook ouders/verzorgers
en familie die te maken hebben met
verslavingsproblematiek. Onze hulp is
licht als het kan, intensief als de situatie
daar om vraagt.

Preventie
We geven voorlichting aan jongeren,
ouders, familie, vrienden en scholen.
Daarnaast organiseren we praatgroepen voor kinderen van verslaafde
ouders.

Jeugd
Voor gezinsgerichte ondersteuning
en jongeren tussen de 12 en 22 jaar.

Ouder en Kind
Voor ouders die middelen gebruiken,
gamen of gokken.

Online hulp

Herstellen doe je samen
met de mensen die voor
jou belangrijk zijn
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Brijder biedt verschillende behandelingen die gedeeltelijk of volledig
online zijn.

Individuele- of groepsbehandeling
Voor volwassenen die willen stoppen
of minderen met alcohol, drugs, medicijnen, gamen of gokken. Ook klinisch.

Medisch spreekuur partydrugs
Voor medische klachten na het
gebruik van XTC, cocaïne, speed
of andere partydrugs.
Testservices Brijder biedt testservices
voor gebruikers van partydrugs.

Samen kunnen we meer betekenen

Samen beter worden

Brijder is onderdeel van Parnassia Groep.
Tien merken die ieder een eigen specialisme hebben vormen Parnassia Groep.
Samen bieden zij hulp voor alle voorkomende psychische problemen, van lichte
tot (zeer) zware problematiek. Als het
kan bieden wij hulp dicht in de buurt;
bij de huisarts, via internet of in de wijk.
Als er intensievere hulp nodig is, bieden
wij de zorg op één van onze locaties.
We werken op basis van de meest
actuele wetenschappelijke kennis en
de professionele kennis en ervaring
van onze medewerkers en ervaringsdeskundigen. Brijder is het onderdeel
dat hulp biedt bij verslavingsproblemen.

We stellen ons op als partner voor
de patiënt en voor iedereen die hulp
kan bieden, zoals familie, direct betrokkenen, huisartsen, ziekenhuizen
en andere instellingen. Met gemeenten,
verzekeraars en andere financiers en
overheden voelen we ons verantwoordelijk om onze hulp zo goed en dichtbij
mogelijk te organiseren. Omdat we
nauw samenwerken met iedereen
die iets kan betekenen en steeds
vernieuwen, betekenen we samen
meer voor patiënten.

Zeker van de beste zorg
We werken in kleinschalige, deskundige
behandelteams. Iedere patiënt heeft
zijn eigen verhaal; we gaan uit van
ieders unieke sociale en culturele
achtergrond, omgeving, persoonlijkheid, behoeften en mogelijkheden.
Samen met de patiënt kijken we welke
hulp nodig is voor het herstel van zijn
of haar geestelijke gezondheid.
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Contact
U kunt contact met ons opnemen via
T		 088 358 20 00
E informatie@parnassiagroep.nl
Kijk voor meer informatie op
www.brijder.nl en volg
ons op sociale media

De personen op de foto's zijn
modellen. De foto's zijn alleen
bedoeld ter illustratie.


brijder







