
Aanbod Preventie Groepen 
Regio Midden- Brabant

Informatie voor
volwassenen en jeugd



• • 

Omgaan met borderline  

De cursus richt zich op volwassen naasten van mensen met een 

borderline persoonlijkheidsstoornis, die behoefte hebben aan 

ondersteuning bij het omgaan met hun naaste. Thema’s tijdens de 

cursus zijn oa: psycho-educatie, grenzen stellen, communicatie, 

omgaan met oplopende emoties. 

  

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Natasja Kleinjan  

Nabestaanden van suïcide  

Deze groep is voor mensen die een dierbare verloren hebben door 

zelfdoding. In de ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden 

ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Er is veel ruimte 

voor het persoonlijke verhaal van ieder groepslid, maar ook voor 

het uitwisselen van ervaringen aan de hand van thema’s, zoals: de 

‘waarom’ vraag, gevoelens van schaamte en schuld, boosheid en 

machteloosheid, reacties van de omgeving. 

  

6-8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Natasja Kleinjan  

Overzicht aanbod groepen/
trainingen preventie

Hieronder worden de cursussen en trainingen die wij aanbieden 

beschreven. Ze zijn onderverdeeld in aanbod voor volwassenen en 

het aanbod voor kinderen en jeugd.

Trainingen volwassenen

Psychische problemen in de familie

De cursus richt zich op volwassen naasten van mensen met een 

psychische of psychiatrische aandoening, die behoefte hebben 

aan ondersteuning bij het omgaan met hun naaste. Thema’s 

 tijdens de cursus zijn oa: psycho-educatie, grenzen stellen, 

 communicatie. 

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Natasja Kleinjan

KOPP/KOV volwassenen

De cursus richt zich op volwassenen met een vader of moeder 

met psychische en/of verslavingsproblemen. Het doel van de 

cursus is om de veerkracht te versterken en inzicht te geven in de 

relaties tussen hun gezin van herkomst en de problemen waar zij 

nu tegenaan lopen. Daarnaast biedt de cursus her- en erkenning.  

  

6-8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Lizette Ekkel 



• 

Trainingen jeugd

Kopp/kov Doe-praatgroep  (8-12 jaar) 

(I.s.m. Novadic Kentron)  

Een lotgenotengroep voor kinderen die een ouder hebben met 

psychische problemen of verslavingsproblemen. Zij ervaren in 

de groep (h)erkenning, mogen praten over hun ervaringen ten 

aanzien van de ziekte van hun ouder en oefenen met het opdoen 

van diverse vaardigheden als assertiviteit, vragen om steun en 

herkennen van gevoelens. Na afloop van de interventie hebben de 

kinderen minder negatieve gevoelens en ervaren ze meer sociale 

steun en acceptatie. 

De bijeenkomsten duren 1,5 uur. 

  

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Lizette Ekkel   

Verder gaan na een suïcidepoging

De ondersteuningsgroep is voor mensen die in hun directe 

omgeving een suïcidepoging hebben meegemaakt. Er is ruimte 

voor het delen van gevoelens en ervaringen. Daarnaast komen 

relevante thema’s aan bod, zoals: de angst voor herhaling en 

omgaan met je eigen gevoelens of hoe praat ik hierover met 

kinderen. 

  

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Natasja Kleinjan  

Op zoek naar zin  

(voor 60+ met gevoelens van somberheid, onzekerheid en 

zingevingsvragen)  

Voor mensen van 60 jaar en ouder die meer grip willen krijgen 

op hun leven en die het leuk vinden om contact te leggen met 

 anderen. Het doel van de cursus is het vinden van nieuwe  energie 

en het op doen van positieve ervaringen. Aan de hand van het 

eigen levenshaal gaat u op zoek naar een rode draad in uw 

leven, van waaruit u weer nieuwe energie en inspiratie op kunt 

doen voor de nabije toekomst. We gebruiken hierbij creatieve 

 middelen.

6 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Natasja Kleinjan  



 

Kopp/kov Doe-praatgroep  (13-16 jaar) 

(I.s.m. Novadic Kentron)  

Een lotgenotengroep voor jongeren die een ouder hebben met 

psychische problemen of verslavingsproblemen. Zij ervaren in 

de groep (h)erkenning, mogen praten over hun ervaringen ten 

aanzien van de ziekte van hun ouder en oefenen met het opdoen 

van diverse vaardigheden als assertiviteit, vragen om steun en 

herkennen van gevoelens. Na afloop van de interventie hebben de 

jongeren minder negatieve gevoelens en ervaren ze meer sociale 

steun en acceptatie.

De bijeenkomsten duren 1,5 uur.

  

6-8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Lizette Ekkel  

Brussengroep  (8-12 jaar) 

Groep voor broers en zussen van kinderen met AD(H)D, autisme 

of andere psychische kwetsbaarheid. In de bijeenkomsten komen 

verschillende thema’s aan bod:

Informatie over wat er met je broer of zus aan de hand is                                                              

Psycho-educatie over de sterke en zwakke punten van je broer of 

zus. Hoe kun je met je broer of zus omgaan? Hoe leg je uit aan 

anderen wat er met je broer of zus aan de hand is? En Opkomen 

voor jezelf. De brussengroep is een inloopgroep. Dat betekent 

dat we iedere maand een bijeenkomst hebben waar deelnemers 

bij mogen aansluiten. Je mag deelnemen zo lang als voor jou fijn 

voelt.

1x Per maand

Contactpersoon: Nadine Claassen 

Brussengroep  (13-16 jaar) 

Groep voor broers en zussen van kinderen met AD(H)D, autisme 

of andere psychische kwetsbaarheid. In de bijeenkomsten komen 

verschillende thema’s aan bod:

Informatie over wat er met je broer of zus aan de hand is                                                              

Psycho-educatie over de sterke en zwakke punten van je broer of 

zus. Hoe kun je met je broer of zus omgaan? Hoe leg je uit aan 

anderen wat er met je broer of zus aan de hand is? En Opkomen 

voor jezelf.

6-8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen



 

Rots en water  (8-12 jaar en 12-16 jaar)

Rots en water is een psycho-fysieke weerbaarheidstraining die 

 kinderen en jongeren kan helpen om sociale vaardigheden te 

vergroten, om meer controle over zichzelf te hebben, sterker te 

staan en eigen keuzes te leren maken. Psychofysiek wil zeggen 

dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd 

met mentale oefeningen, gewerkt wordt aan zelfbeheersing, 

 zelfvertrouwen en zelfreflectie.

De training wordt in groepsvorm gegeven op school in het  

basis- en voortgezet onderwijs.

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen

Vriendenprogramma  (8-12 jaar)

Vrienden is een cognitief-, en gedragsprogramma, dat kinderen 

vaardigheden wil aanleren waarmee zij hun gedrag, gedachten 

en lichamelijke reacties kunnen aanpakken om zo weerbaarder te 

worden en angsten, piekeren en stress de baas te worden.

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen

Happyles 

Een programma voor het voortgezet onderwijs en MBO, met 

verschillende onderdelen ter bevordering van het welbevinden 

en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren. 

De happyles wordt op school gegeven en bestaat uit 4 klassikale 

bijeenkomsten en een individueel gesprek met iedere leerling. 

4 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen

Leer te durven!  (8 -12 jaar) 

Leer te durven is er voor kinderen die graag meer zouden willen 

durven en zich dapperder en zelfverzekerder willen voelen. 

In een groepje komen kinderen 8 keer 1,5 uur bij elkaar. 

Met leeftijdsgenoten leren ze hoe om te gaan met spannende 

of lastige situaties. Ook leren de kinderen omgaan met angstige, 

maar ook met boze of verdrietige gevoelens. Daarnaast leren zij 

lichaamsseintjes herkennen, ontspannen en negatieve  gedachten 

naar positieve gedachten om te zetten. De training wordt op 

school gegeven. 

8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen



 

Triple p voor ouders 

Het programma helpt u als ouder van kinderen tot en met 12 

jaar, om te gaan met allerlei opvoedingsvragen, en -problemen. 

Er wordt aandacht besteed aan het gedrag van kinderen en hoe u 

uw kind kan ondersteunen. Consequent zijn en belonen van goed 

gedrag zijn hierbij belangrijk. Met het programma leert u positief 

opvoeden en, niet onbelangrijk, te genieten van het opvoeden.

De cursus wordt gegeven in de wijk. 

5 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen

Geïndiceerde preventie 
voor PrimaCura GGZ

Assertiviteitstraining

Assertiviteit, of anders gezegd: ‘opkomen voor jezelf’, is een 

belangrijke voorwaarde voor gezond functioneren en het hebben 

van waardevolle relaties met anderen. Assertief zijn betekent dat 

je openlijk je eigen gedachten, meningen en gevoelens kunt tonen 

en dat je deze onder woorden kunt brengen, met respect voor 

jezelf én de ander.

Het doel van de training is dat de deelnemer op effectieve 

wijze kan opkomen voor de eigen belangen, assertief gedrag 

kan  toepassen, inzicht krijgt in achterliggende overtuigingen en 

 makkelijker met mensen in verschillende situaties kan omgaan.

6-8 Bijeenkomsten

Contactpersoon: Nadine Claassen

Team Preventie Tilburg (v.l.n.r)

Lizette Ekkel; Natasja Kleinjan; 

Nadine Claassen; Maaike van Grimhuizen.

www.ggzbreburg.nl/centra/mentaal-gezondheidscentrum/



“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”

GGz Breburg is een instelling in Midden- en West-Brabant voor 

geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden de best passende 

 behandeling en begeleiding, waarmee mensen weer verder 

 kunnen in het dagelijks leven. Dat doen wij met aandacht, 

 deskundig en doortastend.
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Contact

Mentaal Gezondheidscentrum

Postbus 770, 5000 AT Tilburg

E-mail: preventie@ggzbreburg.nl

Tel: 088 - 033 41 00 www.ggzbreburg.nl


