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Aanmelding

Naar het centrum Forensische Zorg kunnen mensen zich vrijwillig 

laten verwijzen door hun huisarts. Ook kunnen mensen binnen 

een juridisch kader in behandeling komen via de reclassering. 

Als we een verwijsbrief hebben ontvangen, nodigen we je uit 

voor een intakegesprek. 

Waarom GGz Breburg?

Wij geven je hoop! Samen werken we aan behapbare doelen, die 

(opnieuw) betekenis geven aan je leven en je helpen in je herstel. 

Zo verandert je psychiatrische kwetsbaarheid van ‘te groot om 

te overzien’ in ‘klein genoeg om mee te leven’. Samen zorgen we 

ervoor dat je weer zin in het leven krijgt. 

Client aan het woord: Sinds ik iets naars heb meegemaakt in mijn 

leven, heb ik last van een kort lontje. De behandeling heeft me 

geholpen anders met mijn stress om te gaan. Mijn kinderen zijn 

blij dat ik nu weer een leuke vader voor ze kan zijn. 

Centrum Forensische Zorg  

Het centrum Forensische Zorg is een specialistische afdeling 

van GGz Breburg.  We behandelen volwassenen met gedrags

problemen in combinatie met (een vermoeden van) psychiatrische 

problematiek. 

Behandeling op maat

We bieden ambulante zorg voor (dreigend) grensoverschrijdend 

gedrag. Omdat we geloven in de kracht van samenwerking zullen 

we goed luisteren naar jou en andere mensen die belangrijk 

voor je zijn. Zo bouwen we samen aan een beter leven zonder 

 grensoverschrijdend gedrag. Naast behandeling is er ook aandacht 

voor diagnostiek: Wat is er aan de hand en hoe kunnen we het 

beste helpen. 

Multidisciplinair

We werken multidisciplinair, wat betekent dat veel  verschillende 

therapieën mogelijk zijn, zoals psychomotorische therapie, EMDR, 

schematherapie, psychofarmaca-therapie, agressie regulatie- 

op-maat, dramatherapie, cognitieve gedragstherapie en 

 maatschappelijk werk. We zijn daarnaast ook gespecialiseerd 

in de behandeling van trauma. Indien nodig werken we samen 

met andere specialistische afdelingen binnen GGz Breburg. 

In  crisissituaties kun je rekenen op onze 24-uurs crisisdienst. 



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

 Heb je vragen laat het ons weten 

Bekijk onze website of bel gerust.

Contact

Tel.: 088 - 016 16 16

info@ggzbreburg.nl   

www.ggzbreburg.nl/centra/centrumforensischezorg/ 
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