
     

1. Je bent écht van harte welkom

We vinden het heel belangrijk dat je je welkom voelt, 

als cliënt, als naaste én als medewerker of netwerk

partner. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in. 

2. We geven je hoop

Wij beloven je dat we samen de weg zoeken naar 

herstel. Die weg omhoog is er altijd! We zorgen ervoor 

dat je ondanks je aandoening weer plezier in het leven 

krijgt. 

3. Je wordt je leven weer de baas

Uitdagingen die je boven het hoofd zijn gegroeid, 

 brengen we terug naar stappen die je wél aankunt. 

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. 

4. Jij staat centraal, niet je diagnose

We spreken je aan op je kracht, op wat je wél kan. 

Naast het behandelen van je problemen willen we 

vooral je gezonde kant versterken. 

5. We staan naast je, niet boven je

We geloven sterk in regie voor iedereen; in jezelf 

 kunnen zijn en je eigen keuzes kunnen maken. We 

werken altijd vanuit gelijkwaardigheid. We beslissen 

niet óver jou, maar met jou. Ook nemen we de zorg van 

andere professionals niet over, maar voegen iets toe. 

6. We doen het samen

We kiezen voor samenwerking. Daarom betrekken we 

ook je familie of dierbaren graag bij je behandeling  zij 

kennen je immers het beste. Samen bereiken we meer.

7. We zijn kundig en krachtig

Onze behandelingen hebben hun succes in de praktijk 

bewezen, maar onze mensen maken het verschil. Onze 

medewerkers zijn deskundig, aandachtig en doortas

tend; we zorgen ervoor dat ze maximaal tot hun recht 

komen.

8. We laten je niet vallen - Nooit

Als je al eerder hulp hebt gehad en door een andere 

zorgprofessional aan ons wordt overgedragen, dan 

stemmen we onze zorg zorgvuldig hierop af. Omgekeerd 

laten we jou pas weer los als we onze collega’s van 

andere instellingen goed geïnformeerd hebben. ‘Jouw 

cliënt is ook mijn cliënt’ zo noemen we dat. 

9. We zijn bereikbaar en beschikbaar

Als je ons nodig hebt, zijn we er. We zijn snel en 

gemakkelijk te bereiken, ook voor andere collega’s uit 

ons netwerk. Door mee te denken en advies te geven, 

helpen we je snel verder.

10. Anderen zijn tevreden over ons

Onze cliënten geven hun behandeling bij GGz Breburg 

gemiddeld een 7,6.

Waarom kiezen 
voor GGz Breburg
Hulp vragen als je complexe psychiatrische 

problemen hebt is niet altijd makkelijk. 

Toch kun je het anders zien: het is de eerste stap 

naar een prettiger leven. Misschien helpen de 

volgende 10 punten je met meer vertrouwen om 

hulp te vragen.


