
Groep voor broers en zussen van 
kinderen met AD(H)D, autisme of 
andere psychische kwetsbaarheid

Brussengroep



Praktische informatie

De brussengroep is een inloopgroep. Dat betekent dat we iedere 

maand een bijeenkomst hebben waar deelnemers bij mogen 

aansluiten.Jemagdeelnemenzolangalsvoorjoufijnvoelt.

Kennismakingsgesprek

Voordat je gaat deelnemen is er een kennismakingsgesprek met 

de trainer van de groep. Daarin krijgen kinderen en ouders infor-

matieoverdebrussengroep.Aanheteindvanhetgesprekbekij-

kenwesamenofdegroepaansluitbijdewensenenbehoeften.

Kosten en aanmelding

Hebben u en uw kind interesse in deze groep? Of hebt u nog 

vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 

088-0334100e-mail:preventie@ggzbreburg.nl.

De groep wordt door diverse gemeentes gesubsidieerd en is voor 

deelnemersdusgratis.

Over Mentaal Gezondheidscentrum

De mentale gezondheidscentra, onderdeel van GGZ Breburg, 

in Midden- en West-Brabant staan voor een wijkgerichte en 

 vraaggerichte aanpak. In een Mentaal Gezondheidscentrum 

komtveelsamen,namelijk:preventieactiviteitenvoorcliënten

enhunnaasten,behandeling(generalistischenspecialistisch)

en  herstelgericht werken. De zorg/ondersteuning wordt samen, 

metdecliënt,zijnnaasten,enanderebetrokkenenindewijk

 vormgegeven.

Brussengroep

Een kind met AD(H)D en/of authisme (of andere [psychische 

kwetsbaarheid) kan binnen een gezin onbedoeld een grote 

 invloed hebben. Het kan een belasting betekenen voor de 

 overige gezinsleden, zoals broers en zussen. Speciaal voor broers 

en zussen tussen 8 en 12 jaar is er een Brussengroep

Inhoud van de bijeenkomsten

In de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod:

• Informatieoverwatermetjebroerofzusaandehandis

• Psycho-educatieoverdesterkeenzwakkepuntenvanje

 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

 

Iedere bijeenkomst bespreken we een thema, doen we 

 opdrachten of een spelletje. 



Over preventie

Vanuit het Mentaal Gezondheidscentrum bieden we verschillen-

deactiviteitenophetgebiedvanpreventie.Hetdoelvandeze

activiteitenisomhetrisicooppsychischeklachtenteverminderen

of te voorkomen. Het zijn vooral kortdurende trainingen of 

bijeenkomsten die gericht zijn op het versterken van de mentale 

weerbaarheid,hetvergrotenvanveerkracht,hetstimulerenvan

eigen regie, zelfredzamheid en samenredzaamheid.

Collectieve preventie

Dezeactiviteitenzijnvooralgerichtop:

• Familielieden en naastbetrokkenen van mensen met 

     psychische/ psychiatrische problemen 

• Activiteitenophetgebiedvandepressiepreventie

• Deskundigheidsbevordering voor professionals/vrijwilligers 

 in het onderwijs, zorg en sociaal domein

Onzeactiviteitenzijnervoorkinderen,jongeren,volwassenen

ouderen.

Contact

Mentaal Gezondheidscentrum

Postbus770,5000ATTilburg

Tel:088-0334100

preventie@ggzbreburg.nl www.ggzbreburg.nl
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