
Wilt u een cliënt verwijzen? Dat kan
rechtstreeks via ZorgDomein. U
kunt ons vinden onder de naam:
Changes GGZ.

GEEN ZORGDOMEIN?

Heeft u geen Zorgdomein?
Download dan onze verwijsbrief via
 www.changesggz.nl/behandeling
/verwijzers

Hulp bij verslaving
en eetproblematiek

Gespecialiseerde GGZ

Changes GGZ biedt ambulante
(dag)behandeling zowel individueel
als in groepsverband en klinische
behandelingen voor mensen met
een verslaving of eetstoornis. Door
te werken aan de onderliggende
problematiek is duurzaam herstel
mogelijk.

Vernieuwd behandelaanbod (2023)

VOOR EEN NIEUWE KOERS

VERWIJZEN & AANMELDEN

Halsteren | Breda | Weert | Zuid-Afrika

Onze unieke evidence based
behandeling bestaat onder andere
uit cognitieve gedragstherapie,
schematherapie, psycho-educatie,
en systeemtherapie.

Onze doeltreffende behandeling is
gericht op de oorzaak van de
verslaving of eetstoornis en
vergroot de kans op duurzaam
herstel.

Heeft u vragen of wilt u met een van
onze medewerkers overleggen over
onze behandelingen of een cliënt?
Bezoek onze website of neem
contact met ons op.

Email: samenwerken@changesggz.nl
www.changesggz.nl

CONTACT & SAMENWERKEN

Behandeling Cliënt verwijzen

Óf scan de QR-code!



Ambulante dagbehandeling

Verslaving | Eetstoornis

www.changesggz.nl

Verslavingskliniek Promentis Weert

Klinische opname verslaving
Detox verslaving
Ambulante dagbehandeling
traject verslaving 

      (3 dagen per week)

Verslavingskliniek Zuid-Afrika
Verslaving
Klinische opname 

 

Klinische opname

Eetstoornis

Klinisch | Detox | Ambulant

Verslaving

Klinische opname

Verslaving

Locaties

BREDA

HALSTEREN

Jeugd (15+ jaar) en volwassenen,

nazorg

Breda | Halsteren | Weert | Zuid-Afrika

Intake, ambulante dagbehandeling,

individueel behandeltraject, nazorg

WEERT | PROMENTIS

ZUID-AFRIKA

Afkickkliniek met klinische opname

Klinische opname, ambulante

dagbehandeling en detox

Changes GGZ helpt cliënten met
het doorbreken van een verslaving
of eetstoornis.

Op al onze locaties kunt u een
professionele behandeling en
persoonlijke benadering
verwachten. Wij geloven dat
duurzaam herstel écht mogelijk is.
Dat doen we namelijk samen. Met
onze behandelingen op maat
kunnen wij de zorg bieden die past
bij vrijwel iedere situatie.

Over ons

91%

TEVREDENHEID
CLIËNTEN

BEOORDELING
CLIËNTEN

8.8

CLIËNTEN PER JAAR
GEHOLPEN

+1000


