Waar krijg je hulp?
De Hoop heeft drie locaties voor poliklinische behandeling in
de regio:
•	Diergaardesingel 69b, 3014 AE in Rotterdam
(kinderen, jongeren, volwassenen)
•

Spuiweg 75, 3311 GT Dordrecht (volwassenen)

•

Provincialeweg 90, 3329 KP Dordrecht (kinderen en jongeren)

Wat kost een behandeling?
De behandeling voor kinderen en jongeren wordt betaald door de
lokale gemeente en voor volwassenen door de zorgverzekeraar (houd
rekening met het eigen risico). In alle gevallen heb je een verwijsbrief
nodig van de huisarts; het wijkteam/jeugdteam kan die ook verstrekken
voor kinderen en jongeren.

Nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.dehoop.org. Of bel ons als je
nog vragen hebt: (010) 4104330. We denken graag met je mee.

De Hoop helpt
kinderen, jongeren en volwassenen met
psychische problemen en verslavingsproblemen

Óók in Rotterdam-Rijnmond

Hoe helpen we jou?
Eerst krijg je een intakegesprek waarbij we nagaan op welke gebieden
hulp nodig is en welke vorm van behandeling daar het beste bij past.

We hebben allemaal weleens problemen.
Soms loop je echter zo vast dat je er zelf
niet meer uitkomt. De Hoop ggz helpt je op
betrokken en deskundige wijze om weer
perspectief te vinden. Of je nu kind, jongere
of volwassene bent.

In de meeste gevallen kom je naar onze polikliniek in Rotterdam of
Dordrecht voor je behandeling. Je hebt (twee)wekelijkse afspraken
met je behandelaar en werkt aan je persoonlijke behandeldoelen. Als
er meer nodig is, dan is een intensieve behandeling in combinatie met
scholing mogelijk (voor jongeren) of opname in een kliniek van De Hoop
(voor jongeren en volwassenen), beide in Dordrecht.

Van wie krijg je hulp?
Ons team bestaat uit (basis-, GZ- en klinisch) psychologen, artsen,

Waarvoor kun je bij ons terecht?
We bieden behandeling voor de volgende problematiek:
•

angst en trauma’s

•

eetstoornissen

•

gedragsstoornissen, zoals ADHD

•

impulsbeheersingsproblematiek

•

(ontwikkelende) persoonlijkheidsproblematiek

•

ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme

•

stemmingsstoornissen, zoals depressie

•

psychotische stoornissen

•

PTSS

psychiaters, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten,
(sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen, systeemtherapeuten,
orthopedagogen en maatschappelijk werkers / ouderbegeleiders.

Samenwerking jeugdzorg
De Hoop vormt samen met Stichting Timon en Profila Zorg één van
de dertien ‘loketten’ die zorg aan kinderen en jongeren mogen bieden
in Rotterdam en regio Rijnmond. Met elkaar voorzien we in alle
deskundige zorg die het kind/de jongere en hun ouder(s) nodig hebben.

•	verslavingsproblematiek (ook in combinatie
met psychische problemen)

“Ik wist niet hoe ik echt moest
zijn. Dat heb ik geleerd door

Wie zijn wij?
De Hoop biedt goede ggz-zorg. Vanuit onze christelijke geloofsovertuiging willen we meer dan ons best voor je doen; we geloven
dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen! Iedereen
is welkom voor behandeling, of je ons geloof nu deelt of niet.

de behandeling.”

