Een afspraak maken
Bel 076 – 53 18 801 voor meer informatie of om een afspraak te
maken.
Het behandelcentrum van het zuiden is elke werkdag bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar:
behandelcentrum@vanhetzuiden.nl
Voor meer informatie raadpleeg onze website:

van het zuiden

www.vanhetzuiden.nl
Interessante websites
www.vanhetzuiden.nl
www.alzheimer-nederland.nl
www.trimbos.nl
www.parkinsonnet.nl
www.zorghotelbreda.nl
www.elisabethbreda.nl

GZ-psychologen
Vertrouwde zorg voor uw
geestelijke welzijn

GZ-psychologen
Vertrouwde zorg voor uw
geestelijke welzijn

Iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens een moeilijke
periode door. Vaak kun je dit samen met je partner, familie of
vrienden het hoofd bieden, maar soms is dat niet genoeg. Een
psycholoog kan dan extra ondersteuning bieden. Als u psychische
klachten heeft, is het heel prettig om vertrouwde en deskundige
hulp bij u in de buurt te hebben.
Als gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen) van het
behandelcentrum van het Zuiden vormen wij een volwaardige
praktijk gespecialiseerd in ouderen en kwetsbare ouderen. Wij
zijn bekend met psychische problemen specifiek die te maken
hebben met ouder worden, maar ook met andere klachten die
psychisch van aard zijn.
Tijdens de behandeling worden zo nodig de partner en/of familie
erbij betrokken.

Privacy

Wat doet een gezondheidszorg psycholoog?

Bij ons behandelcentrum werken we volgens het ‘one stop shop’model. Dat betekent dat u waar mogelijk aaneengesloten
verschillende onderzoeken en behandelingen op één plek krijgt,
zonder dat u daarvoor aparte afspraken hoeft te maken.
De behandelaren werken in teamverband. Zij kijken met elkaar mee
om klachten of ongemakken vroegtijdig te zien of te voorkomen.
Door samen te werken met andere specialisten, kunnen zij u de best
mogelijke behandeling geven.

U kunt bij ons terecht met verschillende problemen, bijvoorbeeld als
u last heeft van angstklachten, somberheid en/of depressiviteit
(misschien door het verlies van een dierbare). Ook kunt u onze hulp
inschakelen als u last heeft van een trauma, waardoor u merkt steeds
overvallen te worden door nare herinneringen of beelden uit het
verleden.
U kunt ook bij ons terecht als u moeite heeft met het ouder worden,
het verlies van uw zelfstandigheid of als het accepteren van de
beperkingen van uw ziekte erg moeilijk voor u is. Als bij u
veranderingen in het denken zoals bijvoorbeeld aandachtsproblemen
en geheugenproblemen zijn geconstateerd, dan kunnen wij u adviezen
geven en leren hoe u hiermee kunt omgaan.

Wij behandelen u in één van de behandelcentrum in regio Breda.
Mocht het nodig zijn, kunnen wij u ook thuis behandelen.
Wij vinden het als GZ-psychologen belangrijk om ons laagdrempelig op te stellen.

Als GZ-psychologen zijn wij aan een geheimhoudingsplicht
verbonden. Wij mogen zonder uw schriftelijke toestemming geen
informatie van u of over u doorgeven aan derden. Wij hebben een
lidmaatschap bij het Nederlands Instituut van Psychologen en staan
ingeschreven bij het BIG-register als GZ-psycholoog.

Voor wie
Voor mensen die zijn vast gelopen en behoefte hebben aan een
helpende hand. De GZ-Psychologen van behandelcentrum van het

zuiden behandelen cliënten in een van de behandelcentra in regio
Breda. Daarnaast behandelen zij ook cliënten in de thuissituatie.

Het behandelcentrum van het zuiden

Verwijzing en vergoeding
Voor behandeling door een GZ-psycholoog heeft u een verwijzing
van uw huisarts of een andere medisch specialist nodig. Afhankelijk
van uw zorgverzekeraar wordt de behandeling vergoed. Vraag bij uw
eigen zorgverzekering na of de behandeling vergoed wordt en houdt
daarbij rekening met uw eigen risico.

