Begrijpt
niemand
je?

Centrum Jeugd
Hoe kom
ik van mijn
angsten af?

Beter
contact met
de mensen om
mij heen!

Ik ga
beter om
met mijn
emoties!

Ben
je vaak
boos?

weer
zelf verder
in het dagelijks leven

Centrum Jeugd
GGz Breburg is een s pecialistische zorgverlener in de geestelijke g
 ezondheidszorg.
Centrum Jeugd is één van de centra
van GGz Breburg. Wij helpen kinderen,
jongeren en jongvolwassenen tot en met
23 jaar die te maken hebben met
psychiatrische problemen, zodat ze weer
zelf verder kunnen in het dagelijks leven.
Dit doen we met volle overtuiging voor zo’n
2.700 kinderen en jongeren per jaar in de
regio Hart van Brabant, West Brabant Oost
en West Brabant West.

Wie komen er bij Centrum
Jeugd en waarom?

Ik ben voor veel
dingen bang en durf
niet goed naar school.
Ik vind het moeilijk om
vrienden te maken.

Ik heb er moeite
mee als dingen niet
zo lopen zoals ik ze
heb gepland en krijg
daardoor vaak ruzie.

Heb jij dit soort vragen?
Centrum Jeugd helpt je uit
te zoeken wat er aan de
hand is en samen met jou te
bepalen wat de behandeling
is. Uiteraard betrekken we
hier ook de mensen in die
voor jou belangrijk zijn, zoals
je ouders.

Ik ben vaak druk
en kan me niet goed
concentreren op school.
Ik denk dat ik blijf
zitten.

Aanmelden
Jonger dan 18: Voor
aanmelden heb je een verwijs
brief van je huisarts nodig of
een indicatie van de jeugd
professional van de gemeente.
18 jaar of ouder: Voor
aanmelden heb je een verwijs
brief van je huisarts nodig.

Vier locaties
Centrum Jeugd heeft vier regiolocaties in Brabant. Eén locatie
in Breda, twee in Tilburg en één in Goirle.

Informatie voor verwijzers
Aalburg

Geertruidenberg
Moerdijk

Oosterhout

Halderberge

Waalwijk

Woensdrecht

Dongen

Loon op Zand
Gilze en Rijen

Roosendaal
Bergen op Zoom

Heusden

Breda
Etten-Leur

Steenbergen

Rucphen

Zundert

1. ZorgDomein
Bent u aangesloten op ZorgDomein, dan kunt u ZorgDomein gebruiken. U kiest
binnen ZorgDomein na ‘doorverwijzen’ voor de optie ‘psychiatrie/ggz’.

2. Digitaal verwijsformulier
Bent u niet aangesloten op Zorgdomein, dan kunt u uw patiënt verwijzen via
een digitaal formulier. Hiervoor dient u wel eerst in te loggen in de beveiligde
omgeving verwijzen.ggzbreburg.nl.

Goirle

Zorgbemiddeling

Hilvarenbeek
Baarle-Nassau

Verwijzen naar Centrum Jeugd kan op twee manieren:

Tilburg

Oisterwijk

Alphen-Chaam

Hoe kan ik leren
omgaan met mijn
ADHD (of autisme,
stemmingsstoornis,
anorexia of boulimia
nervosa)?

Meer informatie
Over aanmelden en onze behandelingen vind je op
www.ggzbreburg.nl/Behandelaanbod/Centrum-Jeugd
GGz Breburg Centrum Jeugd is lid van het kennisnet Kinderen Jeugdpsychiatrie. Zie ook www.kenniscentrum-kjp.nl en
www.brainwiki.nl

Woudrichem
Werkendam
Drimmelen

Dan weer ben
ik heel vrolijk, dan
weer heel verdrietig.
Mensen vragen me of ik
een borderliner ben.
Is dat echt zo?

Onze zorgbemiddelaars zijn tijdens kantooruren bereikbaar op ons centrale
telefoonnummer 088 - 016 59 00. U kunt vragen een zorgbemiddelaar te spreken
wanneer u vragen heeft over het zorgaanbod van Centrum Jeugd, vragen over een
verwijzing, bespoediging en wachttijden. zorgbemiddeling-jeugd@ggzbreburg.nl

Samenwerking met ketenpartners
Contact
Centrum Jeugd
088 - 016 59 00

Poolseweg 190
4818 CG Breda
info@ggzbreburg.nl

Wij werken nauw samen met onze ketenpartners zoals Juzt, Kompaan en de Bocht,
scholen en wijkteams. Samenwerking is nodig om zoveel mogelijk passende zorg
te kunnen leveren die aansluit bij het kind, de jongere en het gezin.

