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Iedere week wordt er een ander thema behandeld, zoals angst- en 

stemmingsklachten, slaapproblemen en omgaan met zucht. Een 

vast terugkerend wekelijks onderdeel is terugvalpreventie en het 

maken van een crisissignaleringsplan. Tijdens de bijeenkomsten 

krijg je informatie over de verschillende thema’s, ga je samen 

aan de slag met oefeningen en worden ervaringen in de groep 

 gedeeld. Informatie met betrekking tot de actuele planning en 

tijden zijn beschikbaar via het secretariaat.

Tot slot

De module wordt aangeboden op de locatie in Tilburg. We 

 beginnen graag op tijd zodat we alle tijd goed kunnen benutten. 

We verwachten dat je er bent, bij ziekte of afwezigheid vragen we 

je contact op te nemen met het secretariaat.

Het is niet toegestaan om verslavende middelen of alcohol mee 

te nemen naar de bijeenkomst. Ook verwachten we dat je niet 

gebruikt voorafgaand aan de bijeenkomst en dat je niet onder 

invloed van middelen deelneemt aan de groep.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Hiervoor kun je contact op 

nemen met je behandelaar via het secretariaat.

Wat houdt de startgroep 
dubbele diagnose in?

De Startgroep Dubbele Diagnose is een zesweekse intensieve 

 behandelmodule voor mensen die willen stoppen met gebruiken 

van verslavende middelen en meer zicht willen krijgen op de 

functie van middelengebruik en de samenhang tussen gebruik en 

andere psychische problemen. Gedurende de behandelmodule 

word je begeleid bij het stoppen met middelengebruik op zowel 

medisch als psychisch vlak. Richting het einde van de module 

bespreek je samen met je behandelaar je vervolgtraject.

Doelen

Je gaat actief aan de slag met de functie van middelengebruik in 

jouw situatie. Je leert signalen bij jezelf herkennen die de kans op 

terugval vergroten. Je leert de wisselwerking tussen middelen-

gebruik en andere psychische klachten begrijpen. Je bespreekt 

en oefent lastige situaties rondom middelengebruik en andere 

 klachten. Je leert oefeningen toepassen die jouw helpen om 

gedragspatronen te doorbreken. Je gaat aan de slag met een 

gezonde(re) leefstijl. Je leert hoe je invloed kunt uitoefenen op 

jouw gevoel en jouw gedrag. Je traint hoe je je concentratie en 

aandacht beter kunt richten en vasthouden. Je leert om te gaan 

met zucht naar verslavende middelen.

Opzet

De Startgroep duurt 6 weken met wekelijks drie bijeenkomsten 

van 1 tot 2,5 uur. 



“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 nog vragen? 

Heb je ergens vragen over laat het ons weten.

Contact

Tel.: 088 016 10 60

info@ggzbreburg.nl   www.ggzbreburg.nl
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Jan Wierhof 3

5017 JD Tilburg
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De VOF Dubbele-diagnose is een samenwerking tussen:


