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dingen minder goed lukken. Wat dapper dat u mogelijk de stap
wilt nemen om u aan te melden bij het centrum Veerkracht en
Stabiliteit (CVS). Het centrum biedt u de mogelijkheid om met
uw psychische klachten aan de slag te gaan.
In deze folder leggen we u graag uit wat het centrum voor u kan
betekenen en hoe wij werken.
Wat kan het centrum voor u betekenen?
CVS kan als module binnen uw ambulante behandeling binnen
GGz-Breburg worden ingezet. Dit kan zowel klinisch (opname) als
op deeltijd (vanuit thuis) in Breda en Tilburg.
Uw ambulante behandelaar/casemanager meldt u bij ons aan als
u tijdelijk meer ondersteuning nodig heeft. Uw ambulante behandelaar blijft betrokken tijdens uw deelname bij CVS.
CVS biedt behandeling, begeleiding en ondersteuning met als doel
dat u weer zo snel mogelijk verder kunt in uw dagelijks leven.
We proberen daarin zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat u en
eventuele naasten op dat moment nodig hebben.

“Ik heb de afgelopen tijd veel geleerd en ga met
een rugzakvol tools naar huis. Dankjewel.”
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Visie en werkwijze
Het intakegesprek
Als u bij ons bent aangemeld dan vindt er als eerste een intake
gesprek plaats. Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen:
•

Welke psychische klachten u op dit moment heeft

•

Wat uw kwaliteiten en mogelijkheden zijn

•

Waar u samen met ons aan wilt werken

•

Welk programma daarbij het beste past. Bijvoorbeeld: of u
wordt opgenomen of een deeltijdprogramma gaat volgen

•

Of en wanneer uw behandeling bij CVS kan starten

Met verder kunnen in het dagelijks leven bedoelen we dat u

Oplossingsgericht en herstelondersteunend

inzicht heeft verkregen in wat helpend is voor uw herstel. Hierbij

De visie van CVS gaat uit van toewerken naar herstel van het

kunt u denken aan bijvoorbeeld;

functioneren in uw dagelijks leven. Samen met u en uw naasten

•

handvatten verkrijgen om te leren omgaan met uw psychische

en de ambulant behandelaar gaan we op zoek naar uw eigen

klachten

krachten en vaardigheden. De weg naar uw herstel verdelen we,

•

manieren hoe u goed voor uzelf kunt zorgen

samen met u, in kleine en haalbare stappen. Bij iedere stap gaan

•

nadenken over hoe u dat zou kunnen invullen

we uit van de hulpbronnen die u heeft en naar de voor u passen-

•

het verkrijgen van een duidelijker beeld van uw wensen m.b.t

de oplossingen.

uw naasten en sociale omgeving.
Tijdens uw herstel neemt uw veerkracht toe. Hierdoor kunt u zelf
Het behandelteam

weer meer invulling geven aan uw dagelijks leven. Het centrum

Het team bestaat voornamelijk uit verpleegkundigen, a angevuld

kan dan steeds meer een stapje terug doen. Na een afgesproken

met een psychiater, verpleegkundig specialist, diverse therapeu-

periode evalueert u samen met ons en uw ambulante behande-

ten (beeldend, psychomotorisch), activiteitenbegeleider, geestelijk

laar, in hoeverre u in uw herstelproces gevorderd en of het al dan

verzorger en ervaringsdeskundige.

niet toereikt om weer verder te kunnen in het dagelijkse leven.
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Familieparticipatie
Uw familieleden en naasten zijn vaak belangrijke partners in uw
herstelproces. Ten slotte zijn zij degenen waar u uw dagelijks leven
mee vorm geeft en waar u steun van krijgt. Familieleden en naasten valt het vaak als eerste op als het minder goed met u gaat.
Na een herstelperiode keert u ook weer naar hen terug en zult u
samen met hen de draad weer op moeten zien te pakken.
Wij vinden het daarom erg belangrijk hen zoveel mogelijk bij
uw herstel te betrekken en samen te kijken welke rol zij daarin
kunnen en willen vervullen. Ook juichen wij het toe als zij aanwezig zijn bij uw intake- en opnamegesprek, evaluatiemomenten en
eventueel bij een belangrijk gesprek met uw psychiater. Er worden

Diagnostiek

regelmatig bijeenkomsten voor familie en naasten gepland.

Als u of uw behandelaar nog vragen heeft over uw diagnose, dan
is het aanbod “Onderzoek en Diagnosestelling” geschikt voor

Het herstelplan en herstelplanoverleg;

u. We streven ernaar om uw vragen binnen twee tot maximaal

de leidraad naar uw herstel

4 weken te beantwoorden. Het instellen op of veranderen van

Bij aanvang van uw traject bij CVS krijgt u vanuit het verpleegkun-

medicatie kan ook een doel zijn van dit aanbod. Beide zullen

dige team een persoonlijk begeleider (pb’er) toegewezen. U stelt

klinisch plaatsvinden.

samen met uw persoonlijk begeleider een herstelplan op. Hierin
staan haalbare doelen ter bevordering van uw herstel. Wij kijken

Meten is weten; ROM binnen CVS

samen met u en eventueel met uw naasten wat u kunt doen om

Om uw klachten en natuurlijk uw herstel goed te kunnen

deze doelen te bereiken en werken op een oplossingsgerichte

monitoren, zullen we u regelmatig via een computer in uw

manier met u aan deze doelen. Aan de hand van dit herstelplan

elektronische dossier een vragenlijst in laten vullen. Dit gebeurt

zal er binnen twee weken een Herstelplanoverleg (HPO) worden

vanaf de start van uw behandeling regelmatig. Door de vragen-

gepland. Hierbij vormen uw hersteldoelen en de vorderingen

lijsten te vergelijken, kunnen we zien welke van uw klachten zijn

daarin het onderwerp van gesprek. Uw ambulante behandelaar/

veranderd en welke thema’s nog meer aandacht behoeven. Zo

casemanager en familie/naasten kunnen hierbij worden

houden we gezamenlijk de voortgang van uw behandeling in de

uitgenodigd.

gaten en kunnen we de behandeling indien nodig bijsturen.
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Algemeen aanbod
Deeltijd CVS
Dit is een zorgvuldig samengesteld pakket waarmee u in 10
weken de belangrijke informatie en tools kunt vergaren die
ondersteunend zijn voor psychisch herstel. U volgt een aantal
dagdelen verschillende programma-onderdelen die passend zijn
bij uw herstel. Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen
programma Eigen Kracht of Zinvol Vooruit.
Bij de start van het deeltijdprogramma volgt u eenmalig eenintroductieblok. Hierin krijgt u uitleg over alle programma onderdelen.

Aanbod kliniek in Breda

Vervolgens wordt er in afstemming met u een weekprogramma
afgesproken waarmee u aan uw hersteldoelen gaat werken.

Voor wie?
Het klinisch aanbod is gericht op cliënten die de eigen regie en

De programma onderdelen

verantwoordelijkheid voor hun herstel kunnen dragen. U weet zelf

Hieronder volgt een opsomming van diverse programma onder-

al waaraan u wilt werken tijdens de opname.

delen. Het aanbod is afhankelijk van welke behandeling u volgt

Tijdens de aanmelding door uw behandelaar of tijdens de intake

(deeltijd of klinisch in Breda of Tilburg):

zal er worden gekeken welk programma het best bij u past.

Introductieblok, Sociale Vaardigheidstraining, Beeldende Therapie

Programma Eigen Kracht

(Tilburg), Tijdsbesteding, Fitness, Sport en Spel,Psychomotorische

Als u veel psychische klachten heeft, is het programma Eigen

Therapie, Muziektherapie (Breda), Movies and the Mind,

Kracht het best passend voor u. Het centrum biedt u een

Activiteiten Begeleiding, Running (Tilburg) Music and the

gestructureerde en veilige omgeving, waarin u samen met

Mind, Weekopening en Weeksluiting, Leefstijl, Doelen,

professionals werkt aan het herstel van uw gezondheid. Ook

Wandelen, Herstel, G-schema’s, Thema Cyclus, Zingeving,

oefent u hier hoe u weer voor uzelf kunt zorgen. Dit onderdeel

Crisissignaleringsplan, Aandachtgerichte Training.

richt zich op stabilisatie.
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Programma Basis en Herstel

Aanbod kliniek in Tilburg

Het aanbod Basis en Herstel kan de juiste keuze voor u zijn als er
op dit moment bij u sprake is van een relatief matige verstoring

Voor wie?

van uw psychische gezondheid, waarbij u extra hulp nodig heeft

De kliniek heeft een open en vrijwillig karakter. Het klinische

om aan uw herstel te werken. Dit aanbod wordt dan ook enkel in

aanbod is gericht op cliënten die vanwege een relatief ernstige

combinatie met een klinische opname aangeboden. Er wordt wel

verstoring in de psychische gezondheid, behoefte hebben aan

een bepaalde mate van zelfredzaamheid en uitstellend vermogen

een gestructureerde en veilige omgeving. U heeft even extra hulp

van u verwacht.

nodig om aan uw herstel te werken. Er wordt individueel of in
kleine groepen met een weekprogramma aan herstel gewerkt.

Programma Zinvol Vooruit
Als u wel over een basis stabiliteit beschikt, maar toch nog iets

Weekprogramma

extra’s nodig heeft om verder te kunnen in uw dagelijks leven dan

Om in de basis te herstellen is het volgen van structuur en een

is de module Zinvol Vooruit het best passend. Dit aanbod richt

nuttige dagbesteding zeer waardevol. Het programma start dan

zich vooral op het weer oppakken en vormgeven van uw dagelijks

ook iedere ochtend met een dagopening waarin u de dag plant

leven. Te denken valt aan hoe u weer verbonden kunt raken met

met kleine stappen die een bijdrage leveren aan uw herstel. Zie

uw naasten en hoe u uw dag op een zinvolle wijze kunt invullen.

verder voor programma-onderdelen bij algemeen aanbod.
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Aanvullende informatie
Medezeggenschap cliënten
De Cliëntenraad is een wettelijk en officieel adviesorgaan voor de
Raad van Bestuur van GGz-Breburg. Namens alle cliënten praat
zij met de Raad van Bestuur over onderwerpen die belangrijk zijn
voor alle cliënten. Binnen iedere zorggroep is er daarnaast een
cliëntencommissie, die met de directie onderwerpen bespreekt
die binnen de zorggroep en de afdelingen spelen.
De Centrale Cliëntenraad binnen GGz-Breburg is te bereiken via
e-mail: clientenraad@ggzbreburg.nl
De Cliënten Commissie van zorggroep Volwassenen waaronder
ons centrum valt is te bereiken via: 06-23180184
e-mail: clientencommissievolwassenen@ggzbreburg.nl
Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?
Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u
ons dat vertelt. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst met uw hulpverlener of met diens leidinggevende bespreken. Leidt dit niet tot
een bevredigend resultaat dan kunt u uw klachten indienen bij de
Klachtencommissie van GGz-Breburg. Meer informatie hierover
vind u in de folder ‘Wat te doen bij klachten’, te verkrijgen via uw
behandelaar of op te zoeken via onze website:
www.ggzbreburg.nl
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Wat doet de patiënten-vertrouwenspersoon PVP?
Heeft u vragen of klachten waar u met uw behandelaar niet
uitkomt, dan kunt u ook terecht bij de patiënten-vertrouwenspersoon. Deze weet welke rechten en plichten u heeft en kan u
helpen bij alle mogelijke klachten.
De PVP behartigt uw klachten zoals u die zelf ziet en doet niets
zonder uw toestemming. De PVP is onafhankelijk en in dienst van
de landelijke stichting PVP. De PVP is telefonisch te bereiken op
het mobiele nummer 06-22910837.
Waar kunnen familie en naasten terecht?
Partners, familieleden en vrienden voelen zich vaak nauw betrokken, dit is zeer waardevol. Tegelijkertijd kan het een reden zijn
dat zij zelf steun of hulp nodig hebben. Dat kan, er zijn regelmatig
bijeenkomsten voor familieleden. Uw behandelaar kan u daar
informatie over geven.
Bij GGz-Breburg is een familieraad actief. Het e-mailadres is:
familieraad@ggzbreburg.nl.
Ook is er een familievertrouwenspersoon. Zijn e-mailadres is:
p.vangrinsven@fam-vertrouwenspersoon.nl
De familie-ervaringsdeskundige
De familie-ervaringsdeskundige is op de eerste plaats zelf een
familielid dat, voor u herkenbare, ervaringen deelt. Hij/zij heeft
deze ervaringen inmiddels een plaats kunnen geven en kan de
eigen ervaringsdeskundigheid inzetten ten bate van anderen.
Wanneer u met een familie-ervaringsdeskundige wilt spreken,
kunt u aan het team vragen om u met hem/haar in contact te
brengen.

Bezoektijden Kliniek
Iedere dag tussen 19.00 en 21.00 uur.
In het weekend en op feestdagen ook tussen 14.30 en 16.30 uur.
Buiten genoemde tijden is bezoek ook mogelijk, gelieve dan
wel buiten de kliniek te verblijven in verband met de rust op de
afdeling.
Centrum Veerkracht en Stabiliteit Breda
Poolseweg 190, 4818 CG Breda
Tel: 088-0165437 | E-mail: centrumvsbreda@ggzbreburg.nl
Centrum Veerkracht en Stabiliteit Tilburg
Jan Wierhof 4, 5017 JD Tilburg
Tel: 088-0161494 | E-mail: centrumvstilburg@ggzbreburg.nl
Deeltijd Tilburg
Mendelssohnstraat 21, 5011 PA Tilburg
Tel: 088-0162270 | E-Mail: cvstilburgdeeltijd@ggzbreburg.nl

“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we
samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een
situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein genoeg.
Zodat jij je leven de baas blijft”.

Contact
Tel.: 088 - 016 16 16
info@ggzbreburg.nl		
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