Welkom bij Brijder
specialist in verslavingszorg

Brijder, specialist in verslavingszorg, is er voor iedereen, van jong tot oud, met een
lichte of ernstige verslaving. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van
verslaving met bijkomende problematiek en op het verbeteren van de kwaliteit van
leven. De wensen en mogelijkheden van onze cliënten, hun omgeving en onze
expertise vormen de bouwstenen van de behandeling.
Herstelondersteunende zorg
Brijder gaat uit van uw kracht en mogelijkheden. Herstelondersteunende zorg is het
uitgangspunt. De cliënt ontwikkelt hierdoor een volwaardig en zinvol leven ondanks
zijn problemen. Onze herstelondersteunende zorg bestaat uit zorg en behandeling van
de verslaving als ook van eventuele psychiatrische en lichamelijke aandoeningen. Wij
sluiten aan bij de wensen en doelen van de cliënt. Als het nodig is, verlenen wij ook
steun op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten.
Misschien heeft u aan enkele gesprekken voldoende om de draad weer op te pakken.
Dit kunnen contacten via internettoepassingen, individuele of groepsgesprekken zijn.
Meer hulp en begeleiding in de vorm van een dagbehandeling of een klinische
opname kunnen wij u ook bieden.
Voor wie?
Ieder mens heeft een andere hulpvraag. Wij hebben een speciaal aanbod voor
volwassenen en jongeren, waarbij we zoveel mogelijk maatwerk leveren.
Volwassenen
Volwassenen die maatschappelijk actief zijn (door bijvoorbeeld werk, opleiding en
sociale contacten) kunnen bij ons een kortdurende behandeling volgen om te stoppen
met hun gebruik of om overmatig gebruik te voorkomen.
Volwassenen met chronische problemen bieden wij een kortdurende of langdurende
intensieve behandeling. Het verstrekken van methadon en overige medicatie,
inloopvoorzieningen, activering, arbeidstoeleiding en begeleid wonen vallen ook
onder deze zorg.
Verder bieden we steeds meer kortdurende behandelingen via internet(toepassingen)
aan waarbij de deelnemers 24 uur per dag kunnen inloggen en berichten kunnen
uitwisselen met hun hulpverlener. Dit kan via een volledige online behandeling of in
combinatie met directe contacten met uw hulpverlener.
Jongeren
Wij bieden jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar een behandeling die
gericht is op zowel lichte als zwaardere problemen.

Een gezinsgerichte behandeling behoort ook tot de mogelijkheden. Ouders worden in
samenspraak met de jongeren betrokken bij de behandeling. Ook voor jongeren
bieden we combi behandelingen.
Onze preventieactiviteiten
Brijder levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verslavingsproblemen
door verschillende preventieactiviteiten uit te voeren:
• voorlichting aan jongeren, ouders, familie, vrienden en scholen over risicovol gebruik;
• voorlichting aan consumenten via www.drugsinfoteam.nl, hier kunnen bezoekers ook hun
vragen stellen;
• praat- en doegroepen voor kinderen van verslaafde ouders (KOPP/KVO);
• training aan mensen die werken met risicojongeren, over onder andere het signaleren van
gebruik;
• testservice voor gebruikers van partydrugs;
• medisch spreekuur partydrugs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie in NoordHolland: 088 - 358 22 60 of in Zuid-Holland: 088 - 358 39 10.
Waar vindt u Brijder?
Brijder heeft vestigingen in zowel Noord- als Zuid-Holland. Bekijk onze locaties op
www.brijder.nl.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden of via www.brijder.nl. Voor een aanmelding in
Noord-Holland kunt u rechtstreeks contact opnemen met een vestiging bij u in de
buurt. Deze vindt u op onze website. Voor een aanmelding in Zuid-Holland kunt u
contact opnemen met 088 – 358 20 00.
Uw eerste afspraak
Wat neemt u mee naar u eerste afspraak? Uw verzekeringsgegevens, identiteitsbewijs
(paspoort, rijbewijs of identiteitskaart), een verwijsbrief van uw huisarts en een
actueel medicatieoverzicht. Dit overzicht kunt u aanvragen bij uw apotheek.
Kunt u niet op een afsraak komen? Laat ons dit dan minimaal 24 uur van te voren
weten. Voor afspraken die niet of niet op tijd zijn afgemeld kunnen we kosten in
rekening brengen.
Kosten
De hulp die Brijder biedt, wordt door zorgverzekeraars vergoed. Om voor deze hulp in
aanmerking te komen, dient u verzekerd te zijn. Afhankelijk van eerder gemaakte
zorgkosten kan dit ten koste gaan van uw verplichte eigen risico. Uw zorgverzekeraar
brengt dit bedrag bij u in rekening. Voor actuele informatie over vergoedingen van
onze behandelingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
Meer weten?
Op www.brijder.nl en www.brijderjeugd.nl vindt u meer over ons. U kunt ook onze
Informatieservice bellen op: 088 - 358 20 00.

www.brijder.nl
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